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FAMILIENIEUWS 
 
 Marie Cleymans, 

tante van KWB’ers Willy Cleymans  
en Jos Dours, Jan en Kim 
 
Elie Neerinckx, echtgenoot van Elvira Gorlias 
vader van KWB’er Rudy Neerinckx 
 
Camilla Hulsbosch, weduwe van André Thomas, 
zus van KWB’er Kamiel Hulsbosch,  
schoonzus van KWB’ere Leo Thomas 
tante van KWB’er Patrick Borms 
 
Maurits Stevens, echtgenoot van Rosalie Van den Bossche 
vader van KWB’er René Stevens 
 
Anne Verniers, echtgenote van KWB’er Jan Verhasselt 
 
Emiel Vertongen, echtgenoot van Agnes Ecykholt 
schoonvader van KWB’ers Mark Vanderstraeten en  
Frans De Clerck 
schoonbroer van KWB’er Louis Spinnoy 
oom van verschillende KWB’ers 
 

 

 
Sterren 

Mensen zijn vaak op zoek naar sterren, 

we vinden ze onder allerlei vormen, 

we vinden ze op allerlei plaatsen 

we vinden ze via allerlei kanalen. 
 

De mooiste sterren zijn vaak niet makkelijk te zien 

ze lopen niet in de schijnwerpers 

ze zitten soms wat verscholen 

soms lijken ze wel erg klein. 
 

We wensen dat jullie vandaag, maar ook morgen of later 

warme sterren mogen vinden  

misschien heel kort bij, misschien veraf 

maar echte sterren 

sterren die de moeite waard zijn om ze op te zoeken en te volgen 
 

Uit: ’t Zzinneke van Samana 

 



 

KWB Universalis 2020 
 
 
Op zondag 16 augustus was het dan zover: de prijsuitreiking van de KWB Universalis. Eindelijk gingen 
we weten wie de langste wortel heeft. 
 
Als reactie op het filmpje https://www.facebook.com/kwbmerchtem/videos/2870174889891927/ 
stuurden vele KWB’ers een filmpje/foto in van hun wortel of andere groente.   Alvast dank hiervoor, 
want het zijn geen makkelijke tijden maar als KWB doen we ons best om er de goede spirit in te 
houden. Er waren KWB’ers die het jaarlijkse spelletje misten en dit via facebook lieten weten. Maar 
helaas dit jaar geen wedstrijdjes op het parochieplein.  
 
Onze jaarlijkse kermisdichter William diende weer een prachtig gedichtje in: 
 
‘We moeten dit jaar ook de KWBkermis missen. Het bestuur blijft zorgen voor de vrolijke noot... 
Het wortelkampioenschap valt niet uit de boot.  
Dank om ons blijven op te beuren en laat al die wortels maar code oranje kleuren.’ 
 
Op 16 augustus werd de prijs uitgereikt in de Werkman. 

 De 4de  prijs voor de onverwachte/vergeten groente ging 
naar Marc Demeyer met een prachtige pastinaak, langer  en 
dikker dan de gewone oranje wortel.  

 De 3de  prijs voor de originele wortel ging naar Chantal Van 
Wemmel , zij diende een triobubbelwortel in, passend voor 
deze periode. 

 De 2de  prijs van de dikste wortel was voor Hedwig Dours , die 
zijn wortels kweekt met veel liefde en paardenmest. 

 De 1ste prijs “de langste wortel” ging naar Luc Robberechts, 
deze kwam zelfs af met een bio wortel van 28 cm lang en dat 
kan al tellen in deze droge periode. 
 

De winnaars gingen allen naar huis met een prachtige prijs en de belofte om volgend jaar met kermis 
zeker terug van de partij te zijn. 
 
Tot in de werkman, daar kan je gerust op een veilige manier elkaar ontmoeten en KWB maken. 
F.R. 

 

https://www.facebook.com/kwbmerchtem/videos/2870174889891927/


 
 

500ste Kleine Raak!  
 
Wie had dit ooit durven dromen? 

 
 
Toen Jan Decoene begin 1974 met het idee kwam om een maandblaadje te maken dacht 
iedereen dat het iets van tijdelijke aard zou worden. Het was de start van de Kleine Raak die 
gedurende al die jaren 11 keer per jaar bij de leden wordt bezorgd door de wijkmeesters. 
Jan schreef in de eerste editie in mei 1974 het volgende: 
 

‘Met dit bijvoegsel willen we nog meer contact hebben met al onze leden. Het is de 
bedoeling meer informatie te brengen over al onze activiteiten. We zullen ons best 
doen om dit blaadje zo vaak mogelijk te laten verschijnen.’ 
 

En of het gelukt is?  
Nu op ditzelfde ogenblik lees je in de 500ste Kleine Raak en daar zijn we echt fier over.  
 
De Kleine Raak beleefde met de jaren grote veranderingen. 

 Wie kent er vandaag nog de typmachine en stencil ? 
 Het digitale tijdperk heeft zijn intrede gedaan. 
 Kleine Raak wordt digitaal doorgestuurd naar de leden die dit wensen 
 Foto’s ter illustratie zijn  niet meer weg te denken. 

 
De uitgave van de 500ste Kleine Raak is een hele prestatie en een welgemeende dank aan al 
wie meehielp om dit te verwezenlijken: de verslaggevers en zij die zorgen voor de 
uitnodigingen van artikels, diegenen die voor de lay-out zorgen, fotografen, de creatieve 
geesten, diegenen die instaan voor de verdeling…… 
Iedere maand proberen we het familienieuws een plaats te geven. Vrolijke gebeurtenissen 
maar ook meeleven met families die afscheid namen van een geliefde.  
Met een bezinning leggen we de link naar de christelijke waarden die we van bij de opstart 
van KWB meekregen. 
 
Een uitnodiging of een verslag voor of van een vergadering kleuren de andere pagina’s. Zo 
proberen we de band met de leden te vergroten en elk lid aan te spreken voor alle 
initiatieven. 
 
Iedere maand een Kleine Raak uitgeven heeft een financieel plaatje waarvoor dank aan de 
verschillende KWB besturen en wijkmeestersploegen die het steeds de moeite waard 
vonden om hierin centen te investeren. 
Veel leesplezier 

Norbert 



Covid 19 is een stoorzender voor onze KWB werking  
 

Het KWB-bestuur probeert met allerhande middelen, en toch wel veilig, een aantal 

activiteiten aan te bieden. Het is niet simpel!  

De laatste 3 Kleine Raken werden bij jou in de brievenbus gepost door het bestuur en een 

aantal vrijwilligers. Dit was een hele karwei. Hierdoor werd het maandelijks contact lid-

wijkmeester door sommige leden echt gemist. Onze verontschuldigingen hiervoor maar we 

hadden geen andere keuze.  

Deze maand komt je wijkmeester wel langs maar het bestuur suggereert om ofwel de Kleine 

Raak in de brievenbus te steken of om het gewoon af te geven aan je voordeur. Dus best 

afstand houden en de bubbels respecteren. Hopelijk, beste KWB’er kunt ge deze werkwijze 

begrijpen. We zouden niks liever doen dan met zijn allen dat ‘lelijke beestje’ verslaan want 

het zorgt voor wanorde in onze sociale contacten, ja zelfs in onze samenleving 

 

Ledenbijdrage 

Een zeer moeilijke situatie, je wijkmeester mag en kan je ledenbijdrage voor het volgende 

werkjaar niet persoonlijk komen innen. 

We vragen jullie medewerking door 30 euro over te schrijven op de rekening van KWB met 

de vermelding lidgeld IBAN BE70 5005 0525. We rekenen erop dat dit voor 15 november in 

orde komt. Maar wacht echt niet zo lang en maak het ook voor ons wat gemakkelijker door 

dit lidgeld nu al over te schrijven. 

 

Startavond 

Vrijdag 2 oktober 2020 

Zaal ’t Vijverdal 19.30 u. 

 

Het KWB bestuur gaat ervan uit dat deze startavond mag doorgaan rekening houdend met de 

veiligheidsvoorschriften die ons worden opgelegd. 

Een persoonlijke uitnodiging met alle informatie zal je nog bezorgd worden. 

Norbert 

 



 

Grootvader 
 
N’en dikke proficiat  aan alle opa’s, opi’s, grootvaders…. 
 

 KWB’er Marcel Hermans vertelde ons over zijn laatste kleinkind. Hij was in de 
wolken met het kleine meisje Willow. 

 Opi (zo noemen ze hem) aan KWB’er Luc Vrijders met zijn eerste kleinkind ‘een 
manneke’ zegt Luc en hij heeft de naam Lou meegekregen. 

 Ook KWB’er Jan De Smedt is opgetogen met zijn eerste kleindochter, Linne is 
haar naam.  

 Bij KWB’er Ludwig Dours wordt er ook goed geboerd; met Nieke werd er een 
kleindochter geboren en de opa is daar heel blij mee. 

 KWB’er Marc Demeyer loopt zo fier als een gieter rond met de geboorte van zijn 
kleindochter. Suza is haar naam. En de familie van Marc is de laatste jaren ook 
al snel gegroeid 

 Bij KWB’er Stef Robberechts werd er opnieuw een kleinkind geboren, een 
meisje Jeanne is haar naam. Opa Stef is er enorm blij mee! 

 KWB’er André Jacobs werd voor de eerste keer grootvader of opa van een 
flinke kleindochter Millie is haar naam 

 

 
 
 

 

Eerste communicanten en vormelingen 
 
 Droom van een wereld heel nieuw….. 
 Wij dromen mee!  
 
We wensen jullie een keitoffe dag die voor jullie een blijvende herinnering mag 
betekenen. Ook een dikke proficiat aan de moekes en de vakes, de peters en de 
meters die samen met jullie op weg zijn geweest.  
Dankjewel aan iedereen die meehielp om deze jeugd te begeleiden. 
 

 
 

 
 

Jubilarissen 
 

KWB’er Florent Stallaert en zijn vrouw Hilda Biesemans 
vierden hun gouden jubileum. Onze gelukwensen voor dit 
heuglijk gebeuren en we wensen aan dit gouden paar nog 
vele jaren in een goede gezondheid. 
 

 

 
 
 

 



 

 
 
 

Waar:  

We verzamelen aan het KWB lokaal de werkman om 19u.   

Wanneer:  

Op vrijdagavond 18 september 2020.  

Wat:  
Druiven verbouwen en wijn maken in Ternat? Kan dat!!! 

 

Domaine Holvast is gelegen in het glooiende landschap van Asse. De Heuvels bestaan uit 

zand-leem gronden die afwisselend gevolgd worden door ijzerzandsteen, kalkfracties, 

rolkeien en de klei van Asse. Ze hebben gekozen voor resistente druiven soorten:  

 Voor de schuimwijn zijn dit Sirius en Merzling.  

 De witte wijn wordt gemaakt van Franse en Duitse Chardonnay. 

 De rode druivensoorten die ze kozen zijn Regent en Léon Milot.  

 De rosé, Amélie wordt gecreëerd door een lichte persing van de pinot noir druif. 

 

Ze maken ook hun eigen Marc de Brabant en eau de vie. Dit is een digestief, gemaakt van 

hun witte druiven. 

Tijdens dit bedrijfsbezoek koppelen we het leerrijke aan het aangename.  

Dus eerst ontdekken we het productieproces om daarna  al dit lekkers te degusteren  

(We proeven al de wijnen en schuimwijnen uit het assortiment van Domaine Holvast)  

Kostprijs:  

De kostprijs bedraagt 15 euro per persoon.  

Vooraf inschrijven is verplicht!  

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt. 

 

De uitbater heeft ons verzekerd dat alles coronaproef kan verlopen.  

Voorzie ook iets warm, want als het niet regent bezoeken we ook  

de wijngaarden in Ternat. 

Zoals steeds je mondmasker niet vergeten! 

Meer info:  
Wouter Kemels, Wouter.kemels@kwbmerchtem.be, 0473 820660 
 

WIJNdomein HOLVAST 

mailto:Wouter.kemels@kwbmerchtem.be


Vissen aan de vijver editie 2020 
 

 
 
2 Succesvolle vorige edities zorgen ervoor dat we ook dit jaar naar de Hollandse vijver 
trekken. 
 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het vissen op vijver editie 2020 corona . 
We hebben contact genomen met de visclub en  alles kan coronaproef verlopen 
(mondmasker is verplicht). We kunnen ook samen rijden.. maar een  mondmasker is dan 
ook verplicht in de auto!! 
 
Ondanks er per persoon forellen worden uitgezet bestaat de mogelijkheid om andere 
soorten te vissen. 
Dit jaar gaan we voor een nog grotere vangst, nog meer plezier en nog beter weer! 
 
Zaterdag 12 september starten we met vissen nadat we de tenten hebben opgezet en onze 
frigoboxen hebben aangevuld. Zondagmiddag gaan we in de werkman stoefen met onze 
verhalen en vangsten. 
 
Voor de spotprijs van 40 euro kan je dit allemaal beleven. 
 
Wat krijg je hiervoor: 

 2 dagen vissen aan de vijver… het kan zelfs vanuit je tent www.campingdenneke.nl    

 Vislijnen inbegrepen… de echte mogen hun eigen gerief meebrengen  

 Zaterdagavond BBQ… ook als je niets gevangen hebt 

 Zondagochtend ontbijt  www.gasterijdorpsgenot.nl 
 

                                                              
 
Wat verwachten we van u: 
-  Om 8u aan de werkman… zaterdag hé 
-  Breng dan ook de 40 euro en wat zakgeld mee 
-  Je eigen slaapgelegenheid (tent, camionette…) 
-   De luxe kampeerder onder ons kan vanaf dit jaar ook een mooi vakantiehuisje aan 

het water huren. 
-  Inschrijven bij steve@kwbmerchtem.be , PAS OP, De eerste 20 kunnen maar mee! 

http://www.campingdenneke.nl/
http://campingdenneke.nl/www.gasterijdorpsgenot.nl
mailto:steve@kwbmerchtem.be


KLEIDUIFSCHIETEN MET KWB 
 Zaterdag 19 september  
 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het 
kleiduifschieten. 
We hebben contact genomen met de club en ze kunnen alles coronaproef laten 
verlopen (mondmasker is verplicht). 
We kunnen ook samen rijden.. maar wederom is mondmasker verplicht in de auto!! 
 

 Ben jij degene die deze schijven kan raken?  

 Ga jij mee de uitdaging aan op een echte schietbaan. 

 Toon jij dat je de echte meester schutter bent! 

 We krijgen 25 kansen om iets te raken. 

 Waar we zeker van zullen zijn is dat we meermaals een gat in de lucht gaan 
schieten.  

 Of ben jij een natuurtalent onder ons?  

 Vanaf 18 jaar kan je deelnemen. 
 

Vooraf inschrijven verplicht tot 9-september! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kostprijs? 
30 euro voor KWB leden 40 euro voor niet-leden. 
 
Wat is in deze prijs begrepen? 
25 kleiduiven die je zeker al zal zien vliegen, raken is iets anders, een wapen dat ons 
ter beschikking wordt gesteld en 25 cartouches, een hoop geluk en begeleiding.  
 
Duurtijd? 
Ongeveer 2 uur op de schietbaan met 25 à 30 personen. Bij grote interesse kan het 
zijn dat we met 2 groepen gaan.  
We verzamelen aan het KWB-lokaal zaterdagochtend om 9 u. en rijden samen naar 
Ruisbroek bij Puurs. Kan jij rijden geef een mailtje aan Seger (zie adres hierna).  
 
Inchrijven via seger.van.gucht@telenet.be 
Naam…………………......................................... 

Gsm nummer …….............................................. 

Schrijft voor 9 sept. 30 euro / 40 euro over op rekening van 

KWB Merchtem BE79 8335 3470 9433 met vermelding 

kleiduifschieten en naam. 

Seger en Lieven  

mailto:seger.van.gucht@telenet.be
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Elke donderdag vanaf 17 september 
Ping-pong van 20.30 tot 22 u. 

Kleine zaal sporthal 

Darts 
Zaterdag 26 september 

20-24 u. KWB-lokaal 

Oktober en volgende maanden 2020 
 

 Voor de activiteiten van de volgende maanden 
wachten we nog af. 

 
 We hopen dat we jullie dan een volwaardig 

programma kunnen aanbieden. 

Vissen aan de vijver 
Zaterdag 12 september 
Vertrek 8 u. KWB-lokaal 

Startavond 
Vrijdag 2 oktober 

19.30 u. ‘t Vijverdal 

Kleiduifschieten 
Zaterdag 19 september 

9 u. KWB-lokaal 

Wijndomein Holvast 
Vrijdag 18 september 

19 u. KWB-lokaal 

Wandeling 
‘Nacht van de duisternis’ 

Zaterdag 10 oktober 
19 u. KWB-lokaal Heksentocht 

Zaterdag 31 oktober 


